
De liefde boven alles 

Eucharistieviering op de 4e Zondag door het jaar 
Voorganger: Pastoor Broeders 
Zangers van het JongerenMiddenkoor 
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Openingslied Breng mij over grenzen 
 
Deze kleine wereld,  
mijn kortzichtigheid leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Al mijn kleine angsten  
mijn verloren trouw leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Al mijn zwakke kanten  
mijn verslagenheid, leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Vol verlangen zoek ik  
naar geborgenheid, naar een ommekeer. 
Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer. 
 
Opening door de pastoor 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison / Christe Eleison / Kyrie Eleison 
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Gloria uit Taize    
 
C:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A:Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 
over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons 
gebed. 
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm 
U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A:Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de 
Vader. Amen 
 
C:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
Openingsgebed door de pastoor 
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Eerste Lezing  uit de Profeet Jeremia 
 
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: 
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; 
voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden, tot 
profeet voor de volken heb Ik u bestemd. Omgord dan uw 
lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. 
Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor 
hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een 
versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur 
tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van 
Juda, de priesters en de burgers van het land. Zij zullen u 
bestrijden, maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij 
u om u te redden." Zo spreekt de Heer. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Tussenzang Waar komt mijn hulp vandaan (Psalm 121) 
 
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mij helpt de Heer, die aarde en hemel, 
die alles heeft gemaakt 
 
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut! 
Hij dommelt niet,valt zeker niet in slaap, 
die Israël bewaart. 
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De Heer bewaart je, Hij is je schaduw, 
steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en in de nacht de maan, 
doen je totaal geen kwaad. 
 
De Heer bewaart je voor al het kwade. 
De Heer bewaart je hart. 
Ga je naar huis, of trek je eropuit. 
God helpt je altijd weer. 
 
Tweede Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Korinthe 
 
Broeders en zusters, Gij moet naar de hoogste gaven 
streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is 
boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en 
mensen: als ik de liefde niet heb ben ik een galmend 
bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der 
profetie, al kon ik al le geheimen en al le wetenschap, al 
heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de 
liefde niet heb ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit,  
al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de 
liefde niet heb baat het mij niets. De liefde is lankmoedig 
en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, 
zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, 
zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en 
rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over 
onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. 
De liefde vergaat nimmer.  
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De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen 
verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons 
kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar 
wanneer het volmaakte komt heeft het onvolmaakte 
afgedaan. Toen ik een kind was sprak ik als een kind, 
voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; en nu ik man 
geworden ben heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien 
wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht 
tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele maar dan zal 
ik ten volle kennen zoals God mij kent. Nu echter blijven 
geloof, hoop en liefde de grote drie; maar de liefde is de 
grootste. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Evangelie-acclamatie Alleluja  
Alleluja, Alleluja  
 
Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer 
Jezus Christus volgens Lucas 
 
In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: “Het 
Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in 
vervulling gegaan." Allen betuigden Hem hun instemming 
en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn 
mond vloeiden. Ze zeiden: “Is dat dan niet de zoon van 
Jozef?" Hij zei hun: “Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord 
voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar 
wij vernamen, in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw 
vaderstad." Maar Hij gaf er dit antwoord op:  
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“Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn 
eigen vaderstad. En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van 
Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden 
gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het 
hele land, waren er veel weduwen in Israël; toch werd Elia 
tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te 
Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de 
profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd 
niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman." 
Toen ze dit hoorden werden allen die in de synagoge 
waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de 
stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van 
de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in 
de afgrond te storten. Maar Hij ging midden tussen hen 
door en vertrok. 
 
Evangelieacclamatie Kostbaar, zegt God 
 
Kostbaar, zegt God, ben jij in mijn ogen, ik heb je lief 
 
Overweging door de pastoor 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 



8 

 

is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de 
doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. 
Amen. 
 
Voorbeden 
 
Acclamate bij elke voorbede: 
A: Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U (3x) 
 
Gebedsintenties van de parochie 
 
Bereiding van de gaven  
 
Lied bij de bereiding van de gaven  
In de ochtend bij de H. DrieEenheid 
 
In de ochtend wek Jij mij uit de adem van het strand 
Je roept mij aan, laat mij vrij 
en maakt een enig mens van mij. 
Je vult me met vertrouwen, spoort mij aan 
Om open en oprecht het leven aan te gaan. 
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 In de middag loop Je met mij mee; 
een vriend vol warmte en begrip. 
Je kent mijn angsten en mijn pijn 
en leert mij delen brood en wijn. 
Zoon van mensen steeds nabij 
die lijdt en sterft en leeft voor mij 
  
’s Avonds kom ik bij Je aan, 
Je staat op mij te wachten: 
een troostend en waarachtig woord 
een veilig huis een toevluchtsoord. 
  
Je neemt me bij de hand 
en kust me zacht tot leven, 
Want nog voor mijn eerste ademstocht 
heb Jij mijn naam in jouw hart gezocht 
 
Gebed over de Gaven door de pastoor 
 
Eucharistisch gebed    
 
P: De Heer is met u 
A: En met uw geest 
P: Verheft uw hart 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
P: Brengen wij dank aan de heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig 
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P: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te 
doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, 
zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze 
Heer, die met ons onbestendig lot begaan, is mens 
geworden, geboren uit de Maagd; die, aan het kruis 
gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig 
duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet 
voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 
woorden: 
 
Sanctus uit Taize 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Domnius 
Deus Sabaoth 
Deus Sabaoth  
 
P: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. 
Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven 
dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons 
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren 
met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs 
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem 
bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, 
almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en 
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met 
de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onze de 
maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak 
het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 
dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 
 
Neemt deze beker 
en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker 
van het nieuwe altijddurende verbond, 
dit is mijn Bloed 
dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
A:Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden 
tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Oneindig goede Vader, wie vieren de gedachtenis van 
onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons 
betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 
en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw 
heerlijkheid.  
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Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw 
eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed 
vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U, 
geopend en begaanbaar zij. God van eindeloos 
erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest 
die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde. Maak ons sterk 
door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouw 
vol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in 
geloof, vervul van hoop en aanstekelijk door onze liefde, 
verbonden met heel het volk van God, met de diakens en 
de priesters, met onze bisschop Johannes, en onze paus 
Franciscus. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters. die in 
de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over 
alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt 
gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als 
ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw 
huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling 
van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw 
heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij 
met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige 
Josef haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren, 
met  Petrus en Paulus, en al de anderen die U genegen 
zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door 
Jezus Christus, onze Heer. 
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Door Hem en met Hem en en Hem zal uw Naam 
geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de 
eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in 
eeuwigheid.  
A: Amen 
 
Onze Vader  
die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome; Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade 
 
P: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede 
in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en 
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien 
naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van 
onze Verlosser Jezus Christus. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht   
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
 
Vredeswens 
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Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
 
Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Agnus Dei 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communielied A quiet time 
 
A quiet time is all I need,a quiet time of prayer. 
A quiet time of meditation, He will meet me there. 
 
The lonely hours of longing, trusting,  
faith and hope to know; 
just a time of simple searching, wanting just to grow. 
 
There is enough of God in nature.  
His pow'r is clearly shown. 
A man has no excuse for wandering, 
God and heav'n are known, God and heav'n are known. 
 
In my mind I launch a voyage, destiny unknown; 
discovery and exploration, by the Spirit shown. 
On Mount Sinaï I am climbing, then in a desert place; 
The wind of God is inspiration, teaching love and grace. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Slotgebed door de pastoor 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
 
Slotlied Een licht in Jou geborgen 
 
Een vonk uit stenen geslagen,  
wordt vuur in kille nacht. 
Een ster die aan de hemel straalt  
toont ons Uw stille kracht.  
Een licht dat breekt door de wolken, 
verspreidt een warme gloed. 
Uw Geest verlicht de volkeren,  
geeft mensen nieuwe moed. 
 
refr.  Zoals de nacht vlucht voor de morgen 

zo gaat de angst op de loop. 
Ontwaakt een licht, in Jou geborgen: 
de bron van onze hoop. 

 
De twinkel in Jouw ogen  
geeft kracht in onze nood. 
Het licht dat ons het leven  
geeft is sterker dan de dood.  
refr.  
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